
TOY for Inclusion blijft weg van het idee dat sommige kinderen en families moeilijker te bereiken zijn dan anderen. 
In plaats daarvan brengen we dienstverlening daar waar het nodig is. We promoten intersectorale samenwerking, 

flexibele oplossingen en gecontextualiseerde respons voor specifieke behoeften van jonge kinderen en hun ouders.

SOCIALE INCLUSIE BEGINT MET HET ENTHOUSIASME VAN JONGE KINDEREN OM SAMEN TE SPELEN

Toys To Share
Play To Care

Verbeterde toegang voor 
kwetsbare kinderen tot 

inclusieve zorg en onderwijs en 
een zachtere overgang naar de 

basisschool.
 

ACTIVITEITEN EN WORKSHOPS PER JAAR

MEER SPELENDE EN LERENDE KINDEREN

Toegenomen kennis en 
vaardigheden van beroepskrachten 

en lokale beleidsmakers om te werken 
met en voor alle kinderen en families.

kinderen 
namen 
deel aan 
activiteiten 

Meer dan 30% van de 
kinderen kwamen uit 
kwetsbare groepen

%
Ouders & grootouders waren betrokken in de Play Hub 

activiteiten

2000

4000

BEROEPSKRACHTEN
300

%20
AFKOMSTIG UIT MINDERHEIDSGROEPEN

workshops en 
evenementen250

Verbeterde 
 opvoedingsvaardigheden voor 

ouders en toegenomen vertrouwen 
in lokale dienstverlening. 

Toegenomen vertrouwen tussen 
families van verschillende culture-

le en etnische achtergronden.

Workshops en evenemen-
ten betroffen: opvoeding-
sondersteuning, interge-
nerationele activiteiten, 
handwerken, speelgoed 
maken, informatie-avonden 
door gemeentelijke dienst-
verleners.



WAT DOET TOY FOR INCLUSION? 
Het project versterkt integratie en sociale cohesie door kinderen en families van verschillende achtergronden samen 
te brengen. Er is een speciale focus op Roma gemeenschappen. Door lokale Play Hubs te creëren, voorziet TOY for 
Inclusion in mogelijkheden voor kinderen, volwassenen en gemeenschappen om te integreren en te ontwikkelen.

www.toy4inclusion.eu
#TOY4Inclusion

Projectpartners

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze 
publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de 
standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de 
daarin opgenomen informatie. 

OPENEN?
Onze droom is een Play Hub in iedere 
stad in Europa en lokale autoriteiten die 
de TOY for Inclusion aanpak integreren 
in inclusief onderwijsbeleid. Wil je 
meedoen? 

Neem contact op via  info@reyn.eu.

TOY for Inclusion is actief in Hongarije, 
Italië, Kroatië, Letland, Nederland, 
Slovenië, Slowakije en Turkije.

WAT ZIJN PLAY HUBS?
Play Hubs zijn non-formele, kwalitatieve, 
inclusieve plekken waar kinderen en 
families samenkomen om te spelen, 
te ontmoeten en deel te nemen aan 
creatieve en sociale activiteiten. 
Bijzondere aandacht gaat naar het 
bereiken van Roma, migranten en sociaal 
achtergestelde families. Activiteiten 
worden georganiseerd om spelenderwijs 
creativiteit te ondersteunen, 
zelfvertrouwen te vergroten en om sociale 
en verbale vaardigheden te ontwikkelen. 
Dit helpt om kinderen voor te bereiden op 
het formele onderwijs.
De benadering van TOY for Inclusion 
draagt bij aan opvoedingsvaardigheden 
en verbetert de samenwerking tussen 
maatschappelijke organisaties en 
instanties die betrokken zijn bij 
het welzijn en de ontwikkeling van 
jonge kinderen. TOY for Inclusion 
promoot tevens het organiseren van 
intergenerationele activiteiten tussen 
oudere volwassenen en jonge kinderen.
WIL JE EEN PLAY HUB 

https://www.reyn.eu/toy4inclusion/

